Zitting van 29.09.2016
AANWEZIG :
Burgemeester-voorzitter
Ph. De Coninck
Schepenen
A. Meulebroeck, S. Van Eynde, H. Staelens, H. Baetslé, E. Roegis en D. Buysse
Raadsleden
T. Van Eykeren, K. Van Ootegem, G. Van de Veire, M. De Schepper, M. Scheir, N. Van Zele, A. Cuelenaere,
S. Buysse, F. De Weweire, D. Vercauteren, B. Van den Bossche, M. Bobelyn, K. Buysse, Ch. Bobelijn, H. Schaght
en S. De Craecker.
Gemeentesecretaris
F. Willems.

Agenda
Openbare zitting
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

NOTULEN
Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 25.08.2016.
MILIEU
Wijzigen van het retributiereglement voor het aanbrengen van huishoudelijke afvalstoffen op het
gemeentelijk recyclagepark.
MILIEU
Vaststellen van het gemeentelijk reglement voor de inzameling van textiel via textielcontainers.
PATRIMONIUM
Bassevelde Dorp 48/50 – Princiepbeslissing voor het vestigen van een erfpacht.
KERKFABRIEKEN
Goedkeuren van de wijziging meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus te
Assenede.
KERKFABRIEKEN
Kennisnemen van de wijziging meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart te
Bassevelde.
KERKFABRIEKEN
Goedkeuren van de wijziging meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute.
KERKFABRIEKEN
Akte nemen van de budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus te Assenede.
KERKFABRIEKEN
Akte nemen van de budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart te Bassevelde.
KERKFABRIEKEN
Akte nemen van de budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute.
KERKFABRIEKEN
Akte nemen van de budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L.Vrouw te Oosteeklo.
KERKFABRIEKEN
Akte nemen van het budget 2017 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus te Assenede.
KERKFABRIEKEN
Akte nemen van het budget 2017 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart te Bassevelde.
KERKFABRIEKEN
Akte nemen van het budget 2017 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute.
KERKFABRIEKEN
Akte nemen van het budget 2017 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L.Vrouw te Oosteeklo.
BIBLIOTHEEK
Wijzigen beslissing i.v.m. vaststellen gebruikersreglement bibliotheek vanaf 01.07.2016.
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17. INTERCOMMUNALES
Goedkeuren van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering IC TMVW op 28.10.2016 en
goedkeuren van de statutenwijziging.

Aanvullende dagorde N-VA-fractie
18. Interpellatie : Aanpak infrastructuur t.b.v. verkeersveiligheid tijdens gedeeltelijke heraanleg Dorp
Bassevelde
19. Interpellatie : Verkeersveiligheid in onze dorpskernen
20. Interpellatie : Onderhoud begraafplaatsen.

Openbare zitting
De CD&V-fractie heeft op 27.09.2016 via email gevraagd een punt toe te voegen aan de agenda. Zij motiveren
dat op de vorige gemeenteraad dit punt geruisloos is gepasseerd. Enkel de CD&V-fractie had een aantal vragen
die onbeantwoord bleven. Ondertussen heeft dit dossier zeer veel aandacht gekregen in de nationale pers.
CD&V stelt zich vragen bij de mate waarin onze vertegenwoordigers voorbereid zijn en op welke manier zij
feedback geven aan het college en de gemeenteraad. CD&V wil een grondig debat op de gemeenteraad over
het al dan niet opnemen van het Chinese bedrijf State Grid als aandeelhouder in Eandis Assets. Er zijn sinds de
vorige gemeenteraad heel wat nieuwe ontwikkelingen en daarom lijkt het zinvol de beslissing van de vorige
gemeenteraad opnieuw in overweging te nemen.
De voorzitter antwoordt dat minder dan 5 dagen voor de gemeenteraad enkel spoedeisende punten aan de
agenda kunnen worden toegevoegd. De raad beslist hierover met een 2/3 meerderheid.
Stemming over de spoedeisende behandeling van dit agendapunt : 23 ja-stemmen.
1.GOEDKEUREN VAN DE REDACTIE VAN DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD DD. 25.08.2016.
De Raad,
N-VA stelt dat bij ‘agendapunt 17. Interpellatie : Finse piste’ het woordje “niet” ontbreekt in de zin “De N-VAfractie vernam van bewoners in de Sasdijkstraat dat er voor de Finse piste in Assenede niet moet onteigend
worden”.
De voorzitter antwoordt dat dit zal worden rechtgezet in het verslag.
De notulen worden met 21 ja-stemmen en 2 onthoudingen goedgekeurd.
Hebben ja gestemd: Ph. De Coninck, A. Meulebroeck, S. Van Eynde, D. Buysse, A. Cuelenaere, D. Vercauteren,
E. Roegis, H. Staelens, M. De Schepper, M. Scheir, F. De Weweire, H. Baetslé, T. Van Eykeren, K. Van Ootegem,
N. Van Zele, S. Buysse, M. Bobelyn, Ch. Bobelijn, G. Van de Veire, H. Schaght en S. De Craecker.
Hebben zich onthouden : B. Van den Bossche en K. Buysse.
2.WIJZIGEN VAN HET RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN
OP HET GEMEENTELIJK RECYCLAGEPARK.
De Raad,
Wetten en
Reglementen
 Het gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen, inzonderheid art. 253.
 Het decreet van 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringloop
en afvalstoffen (Materialendecreet).
 Het besluit van de Vlaamse regering van 27.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en
afvalstoffen (VLAREMA).
VerwijzingsDocumenten
 Het gemeenteraadsbesluit dd. 17.12.2015 betreffende het wijzigen van het
retributiereglement voor het aanbrengen van huishoudelijke afvalstoffen op het
gemeentelijke recyclagepark.
Verantwoording
 Het college wenst het betalingssysteem met facturatie aan te passen naar een
systeem met onmiddellijke betaling via betaalkaart op het recyclagepark of betaling
via de eID die op voorhand kan opgeladen worden in het gemeentehuis.
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In het huidig retributiereglement wordt verwezen dat de retributie zal geïnd worden
via facturen. Het retributiereglement dient aangepast te worden.

Tussenkomsten


Stemmen
BESLUIT

CD&V vraagt op welke manier de zelfstandigen een factuur kunnen krijgen die ze
nodig hebben voor hun boekhouding?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat zij op verzoek jaarlijks een
overzicht kunnen krijgen van wat ze aangebracht hebben en hun betalingen. Op het
recyclagepark zelf krijgen ze een bon. Het jaarlijks overzicht is echter geen factuur,
maar wel een document om in hun boekhouding te verwerken.
De CD&V-fractie vraagt welke betaalkaarten bruikbaar zullen zijn?
Het college van burgemeester en schepenen zal dit navragen en laten weten aan de
fractievoorzitters.
De CD&V-fractie vraagt of er ook cash zal mogen betaald worden?
Het college van burgemeester en schepenen wil geen cash toelaten omdat er dan
weer veel administratie bij komt kijken. Maar er zal wel voldoende over
gecommuniceerd worden o.a. via de Belleman, sociale media, pers, … Aan het
recyclagepark zelf zal een informatiebord worden geplaatst.
 De N-VA-fractie vindt dit een goed systeem maar vraagt zich af wat er zal gebeuren bij
een storing van de betaalautomaat?
Het college van burgemeester en schepenen zal dan zo snel mogelijk een interventie
doen met de IT-dienst die zeker in het begin stand-by moet zijn. De eerste weken zal
er een derde parkwachter zijn om extra te ondersteunen. De bewoners zullen niet
terug worden gestuurd als het systeem niet werkt.
 De CD&V-fractie stelt voor om bij de laatste factuur een bericht te voegen met
informatie over de nieuwe manier van werken.
Het college van burgemeester en schepenen vindt dit een prima idee en dit zal
worden uitgevoerd.
Met 23 ja-stemmen
Artikel 1
Het gemeentelijk retributiereglement voor het aanbrengen van huishoudelijke afvalstoffen
op het gemeentelijk recyclagepark vastgesteld in de gemeenteraad 17.12.2015 wordt
gewijzigd als volgt:
Art. 2
Met ingang van 01.01.2017 wordt voor het aanbrengen van huishoudelijke afvalstoffen op
het gemeentelijk recyclagepark per gezinshoofd een vergoeding aangerekend op basis van
volgende tarieven:

Afvalfractie

Kostprijs laagste trap Kostprijs middelste trap Kostprijs hoogste trap
(tot 1 m³/j)
( >1 m³/j tot 3 m³/j)
(> 3 m³/j)

Niet-recycleerbaar bouwafval
Gipshoudend bouwafval
Zuiver bouwafval
Asbesthoudend bouwafval
Vlak glas
Flessenglas
Papier en karton
Metalen
Autobanden

50 €/m³
Gratis
15 €/m³
Gratis
5 €/m³

100 €/m³
100 €/m³
25 €/ m³
100 €/m³
25 €/m³
Gratis

Gratis

Gratis

5 €/m³
Gratis

Gratis maar beperkt tot 2 autobanden per dag.

Fietsbanden
Houtafval
Brandbaar afval (> 0,5 meter)
Landbouwfolie

50 €/m³
50 €/m³
15 €/m³
30 €/m³
15 €/m³

Gratis
25 €/m³
25 €/m³

Gratis tot 10 stuks/j
€ 1/stuk
15 €/m³
25 €/m³
25 €/m³
50 €/m³
25 €/m³
50 €/m³
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Groenafval

5 €/m³

Boomwortels
E.P.S.
Gratis
AEEA (afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur)
Textiel
Frituurolie
Frituurvet
Industriële oliën
TL-lampen
Autoaccu’s
Spaarlampen
K.G.A.

15 €/m³

15 €/m³

2,5 € voor diam <= 0,5m
10 € voor diam > 0,5m
5 €/m³
5 €/m³
Gratis maar beperkt tot 2 stuks per dag
Gratis
Gratis tot 20 liter per jaar
€ 0,50/l
Gratis tot 10 kg per jaar
€ 0,50/kg
Gratis tot 10 liter per jaar
€ 0,50/l
Gratis tot 20 stuks per jaar
€ 1,25/stuk
Gratis tot 2 stuks per jaar
€ 1,25/stuk
Gratis
Gratis tot 10 kg of 10 liter/jaar
€ 1,25/l of kg

Herbruikbare goederen voor
Gratis
Kringloopcentrum Meetjesland.
Zuivere folies
Gratis
5 €/m³
5 €/m³
Harde plastics
Gratis
5 €/m³
25 €/m³
Kurk
Gratis
Onder gezinshoofd wordt verstaan elk gezin, zelfstandige ondernemer of kleine KMO met
woonplaats of vestiging in de gemeente.
Art. 3
De betaling van de verschuldigde bedragen zal vanaf 01.01.2017 gebeuren door
onmiddellijke betaling via betaalkaart op het recyclagepark of betaling via de eID die op
voorhand kan opgeladen worden in het gemeentehuis.
Art. 4
De verschuldigde bedragen 2016 zullen nog gefactureerd worden op basis van de
bepalingen van het gemeenteraadsbesluit dd. 17.12.2015 betreffende het wijzigen van het
retributiereglement voor het aanbrengen van huishoudelijke afvalstoffen op het
gemeentelijk recyclagepark.
3.VASTSTELLEN VAN HET GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE INZAMELING VAN TEXTIEL VIA
TEXTIELCONTAINERS.
De Raad,
Wetten en
Reglementen
 Het gemeentedecreet 15.07.2005 en latere wijzigingen.
VerwijzingsDocumenten
 Het gemeenteraadsbesluit dd. 30.06.2016 betreffende stopzetten van de
textielovereenkomst met Vlaams Kleding Inzameldepot, Vlaams Internationaal
Centrum, Curitas en Wereld Missiehulp.
 Het gemeenteraadsbesluit dd. 30.06.2016 betreffende wijzigen van de
textielovereenkomst met de Kringwinkel Meetjesland.
Verantwoording
 Om het plaatsen van textielcontainers op het openbaar domein en op privé-terrein
toegankelijk voor het publiek beter te regelen is het aangewezen een gemeentelijk
reglement voor de inzameling van textiel via textielcontainers vast te stellen.
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Tussenkomsten


Stemmen
BESLUIT

CD&V vraagt zich af waarom dit niet wordt opgenomen in het politiereglement, ook al
is dit enkel toepasbaar in Assenede. Het is duidelijker en transparanter voor de burger
dat alles wordt geïntegreerd in een gecoördineerd politiereglement.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er nog vele aparte
reglementen zijn. De politie en de gemeente Evergem vragen om in het
politiereglement zoveel mogelijk gemeenschappelijke bepalingen te zetten. De burger
kan de reglementen terug vinden op de website. Ook dit reglement zal op de website
geplaatst worden door de communicatiedienst.
Met 23 ja-stemmen
Artikel 1
Het gemeentelijk reglement voor de inzameling van textiel via textielcontainers zoals
hieronder vermeld, wordt vastgesteld:
1. Onder huishoudelijk textielafval wordt alle niet-verontreinigde kledij (textiel en
lederwaren) schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen,
tafelkleden, servetten), lompen, enz… bedoeld die ontstaan door de normale
werking van een particuliere huishouding en waarvan de inwoners zich wensen te
ontdoen.
2. Huishoudelijk textielafval vermeld in punt 1 wordt enkel ingezameld in
textielcontainers die verspreid opgesteld staan op het openbaar domein, op het
recyclagepark, in door de OVAM erkende kringloopcentra en via huis aan huis
inzamelingen waarvoor het college van burgemeester en schepenen voorafgaand
toestemming verleend heeft.
3. De inzameling van huishoudelijk textiel in textielcontainers, alsook de plaatsing
van textielcontainers op het recyclagepark is exclusief voorbehouden aan de
erkende dienstverleners die door het gemeentebestuur werden aangeduid.
De inzameling van huishoudelijk textiel in textielcontainers op privéterrein
toegankelijk voor publiek is in ieder geval verboden.
4. Dienstverleners die niet aangeduid zijn door het gemeentebestuur en over een of
meerdere textielcontainers beschikken op privéterrein toegankelijk voor publiek
of het openbaar domein moeten deze binnen de maand na het schrijven van het
gemeentebestuur verwijderen. Na een maand zal het gemeentebestuur de
textielcontainers verwijderen op kosten en risico van de desbetreffende
dienstverlener.

4.BASSEVELDE DORP 48/50 - PRINCIEPBESLISSING VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHT.
De Raad,
Wetten en
Reglementen
 De wet van 10.01.1824 over het recht van erfpacht
 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, gewijzigd bij het hersteldecreet van 23.01.2009
en latere wijzigingen en aanpassingen
VerwijzingsDocumenten
 Het uittreksel van de kadastrale legger en bijhorend plan met betrekking tot het
perceel gelegen Dorp 48/50 te 9968 Bassevelde, kadastraal gekend onder nr. 1086K2
e
der sectie B van de 3 afdeling Assenede.
 De e-mail van dhr Lieven Didier dd. 20.07.2016 met betrekking tot bespreking oudgemeentehuis Bassevelde – harmonie
 De statuten van de Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Bassevelde VZW, Dorp 82 te
9968 Bassevelde
Verantwoording
 Het college van burgemeester en schepenen stelt om:
- het oud-gemeentehuis te Bassevelde in erfpacht te geven aan de Koninklijke
harmonie Sint-Cecilia Bassevelde VZW, Dorp 82 te 9968 Bassevelde
- het canon te bepalen op € 1,00 euro per jaar
- de akte voor het vestigen van de erfpacht te laten verlijden door een notaris
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- in de erfpachtovereenkomst op te nemen dat de harmonie de verbouwingen van het
oud-gemeentehuis zal uitvoeren
- in de erfpachtakte de activiteiten op te nemen die de erfpachter mag uitvoeren
- in de erfpachtakte te vermelden dat het organiseren van fuiven in dit gebouw niet
toegelaten is
- in de erfpachtakte te vermelden dat het onderhoud van het gebouw en herstellingsen onderhoudswerken ten laste zijn van de erfpachter
- in de erfpachtakte te vermelden dat het gebouw niet mag gebruikt worden als
opslagruimte voor allerlei zaken.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor dat de erelonen en de kosten
voor het verlijden van deze akte ten laste zijn van de gemeente.
Aangezien dit dossier niet nominatief is opgenomen in het budget en bijhorende
documenten behoort het tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om deze
beslissing te nemen.

Tussenkomsten


De N-VA-fractie wil benadrukken dat ook zij een oplossing wensen voor het
eventuele huisvestingsprobleem van de harmonie en dat zij alle verenigingen op
dezelfde manier willen ondersteunen. Zij gaven al aan in vorige gemeenteraden om
de harmonie gebruik te laten maken van het oude gemeentehuis van Bassevelde. Het
is jammer dat er hierover weinig voorafgaand debat in de gemeenteraad gevoerd
wordt. N-VA leest in de bijgaande mail van 20 juli 2016 tussen de vereniging en de
gemeente, dat de gemaakte afspraken van de vergadering van 19 juli 2016 al
bevestigd worden. Er staat letterlijk ‘de harmonie krijgt in erfpacht voor 99 jaar het
oud-gemeentehuis in Bassevelde. Hiervoor zullen ze een symbolische euro betalen’.
Dit verschijnt ook in de Belleman van oktober 2016 als zijnde een voldongen feit. In
dezelfde mail en in de toelichting, werd eveneens opgenomen dat ‘de harmonie de
verbouwing van het oud-gemeentehuis zal uitvoeren’. Maar de motivering is
summier. Ook niet in de Belleman waarin staat ‘Met de opbrengst hoopt de
harmonie het oud gemeentehuis te verbouwen en aan te passen aan de noden van
deze tijd’. Het schepencollege zet hiermee zijn eigen gemeenteraadsleden buiten
spel en is er een duidelijk onderscheid in het behartigen van de belangen van al onze
verenigingen door dit bestuur. N-VA wil graag verduidelijken wat deze erfpacht
betekent. Een erfpachtrecht is een zakelijk recht om het volle genot te hebben van
andermans onroerend goed onder de verplichting om een periodieke canon te
betalen, in dit geval: 1 euro per jaar. Dit wil ook zeggen dat de harmonie dit pand
mag verhuren en/of verhypothekeren zolang het recht duurt. De erfpachter heeft
met het erfpachtrecht een patrimoniale waarde waarover hij vrij mag beschikken. Hij
mag wel niets doen waardoor het pand in waarde zou dalen. Maar hij mag wel zijn
recht ‘vervreemden’ (ter beschikking stellen van anderen) of het met een hypotheek
bezwaren. Wie is schuldenaar van de verplichtingen en bepaalde lasten die
voortvloeien uit dit erfpachtrecht? De gemeente blijft immers de eigenaar van de
naakte eigendom. Artikel 2 van de Erfpachtwet bepaalt dat de minimumduur van het
recht van erfpacht 27 jaar is en dat de maximumduur 99 jaar is. Indien men een
eeuwigdurende erfpacht bedingt dan neemt men aan dat het gaat om een verkoop
tegen vestiging van een eeuwigdurende rente die afkoopbaar is. In dit geval lijkt het
zo gezien men hier de maximum duur van 99 jaar en - met de preferentiële partner nog eens daarbovenop 99 jaar voorziet. Een eeuwigdurend erfpacht holt het
eigendomsrecht van de gemeente uit. Er moet voorzichtig omgesprongen worden
met de bepalingen die zullen worden opgenomen in de te verlijden akte omdat deze
op hun beurt de erfpachtrechten van de andere partij uithollen. Wat indien de
Harmonie ophoudt te bestaan of geen financiële middelen meer heeft om het
gebouw te onderhouden of herstellingswerken te doen? Wat als er onvoldoende
vrijwilligers zijn die de vereniging kunnen en willen ondersteunen. Op 99 jaar of zelfs
198 jaar kan er heel wat gebeuren. Dit erfpachtrecht is niet flexibel te noemen, noch
voor de ene partij, noch voor de andere. De harmonie, maar ook het bestuur zit vast
voor vele komende legislaturen. Er is hier bovendien geen sprake van enige gelijke
behandeling van onze verenigingen. Al onze andere verenigingen ‘huren’ ook onder
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één of andere vorm en hebben evenmin zekerheid over de verschillende legislaturen.
Toch moesten ook zij instaan voor diverse kosten en investeringen in hun gehuurde
lokalen. Indien de harmonie tussen de 150.000 € en 300.000 € zal investeren, dan is
dat omgerekend 750 € tot 1.500 € per jaar over 198 jaar gerekend of 1.500 € tot
3.000 € per jaar over 99 jaar gerekend. Daarom wil de N-VA-fractie een tegenvoorstel
doen. Een voorstel dat getuigt van toekomstvisie, degelijkheid, duurzaamheid,
flexibiliteit en goed bestuur.
De CD&V-fractie is ook verwonderd dat hier voor de formule van erfpacht wordt
gekozen terwijl bij andere verenigingen retributies, concessies of
huurovereenkomsten worden afgesloten. Ook zij vinden de afspraken met de
harmonie te summier. Ze mogen geen fuiven organiseren, maar wat met eetfestijnen
of concerten? Wat is de definitie van een opslagruimte? Wordt er hier geen
precedent gecreëerd waar ook andere verenigingen wensen beroep op te doen? Wat
als de erfpachter zijn gebouw gaat verhuren? Hoe zit het met de inventarisatie als
bouwkundig erfgoed? Voor CD&V is het gelijkheidsbeginsel geschonden en legt dit
een hypotheek op de besluitvorming voor 99 jaar en zelfs nog daarna. Daarom
kunnen zij dit voorstel niet goedkeuren.
N-VA wil op zoek gaan naar een degelijke en duurzame oplossing voor
huisvestingsproblemen van de Harmonie en alle verenigingen. Bij een recht van
erfpacht aan de harmonie voor 99 jaar + eventueel bijkomende 99 jaar zijn heel wat
vraagtekens te plaatsen. Er is bij deze oplossing geen enkele flexibiliteit voor beide
partijen. De toelichtingsnota is te summier omschreven. N-VA heeft daarom een
amendement ingediend met een tegenvoorstel waarin de erfpacht van 99 jaar
vervangen wordt door een huurovereenkomst van bijvoorbeeld 9 jaar, die telkens
stilzwijgend verlengd wordt. Te voorzien dat de harmonie het gebouw huurt zonder
huur met als tegenprestatie dat ze de verbouwing en renovatie op eigen kosten doen
en dat de onderhouds- en herstellingskosten ten laste van de harmonie worden
genomen.
Te voorzien dat, wanneer de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigd wordt, de
gemeente de harmonie moet vergoeden voor de gemaakte kosten van verbouwing
en renovatie, met in acht name van het aantal jaren gebruik door de harmonie.
Op deze manier kan, door beide partijen, ingespeeld worden op onverwachte zaken
in de toekomst.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat ze niet over één nacht ijs
zijn gegaan en dat deze constructie tot stand is gekomen na een proces van twee
jaar. De harmonie heeft het voorstel om met een huurovereenkomst te werken,
afgewezen. Het verschil met andere verenigingen is dat de harmonie bereid is een
substantiële investering te doen in de renovatie van het gebouw. Als tegenprestatie
willen zij langdurige zekerheid en een degelijke, duurzame oplossing voor hun
huisvestingsprobleem. Een huurovereenkomst was voor hen geen optie omdat deze
opzegbaar is en dat is te begrijpen. Je kan niet voor elke vereniging hetzelfde doen.
Dit is maatwerk op basis van opportuniteiten die zich voordoen.
Het college van burgemeester en schepenen is wel akkoord om te vragen aan de
notaris hoe mogelijke vervreemding, verhuring of verkoop kan vermeden worden.
Wat betreft de erfgoedwaarde stelt het college dat dit gebouw op de inventaris staat
van bouwkundig erfgoed. Dit zal verder bekeken worden met de dienst stedenbouw.
CD&V vraagt de schorsing aan.
Dit wordt toegestaan door de voorzitter.
Na een 10-tal minuten wordt de zitting heropend door de voorzitter.
De CD&V-fractie vraagt of er al een calculatie is gemaakt over de waarde van het
vruchtgebruik.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit niet gebeurd is. Dit is
een hypothetische oefening. Het gaat hier over een princiepsbeslissing, niet over een
onderzoek naar de economische impact.
De CD&V-fractie vraagt of bij de definitieve goedkeuring ook de
erfpachtovereenkomst kan worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

109

Stemmen

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen zal dit navragen bij de bevoegde
diensten.
Stemming over het amendement van N-VA :
10 ja-stemmen en 13 nee-stemmen
Hebben ja-gestemd: T. Van Eykeren, K. Van Ootegem, G. Van de Veire, N. Van Zele,
S. Buysse, B. Van den Bossche, M. Bobelyn, K. Buysse, H. Schaght en S. De Craecker
Hebben nee-gestemd : Ph. De Coninck, A. Meulebroeck, S. Van Eynde, H. Staelens,
H. Baetslé, E. Roegis, D. Buysse, M. De Schepper, M. Scheir, A. Cuelenaere, F. De Weweire,
D. Vercauteren en Ch. Bobelijn
Stemming over onderstaande artikelen :
13 ja-stemmen en 10 nee-stemmen:
Hebben ja gestemd: Ph. De Coninck, A. Meulebroeck, S. Van Eynde, H. Staelens,
H. Baetslé, E. Roegis, D. Buysse, M. De Schepper, M. Scheir, A. Cuelenaere, F. De Weweire,
D. Vercauteren en Ch. Bobelijn
Hebben nee- gestemd: T. Van Eykeren, K. Van Ootegem, G. Van de Veire, N. Van Zele,
S. Buysse, B. Van den Bossche, M. Bobelyn, K. Buysse, H. Schaght en S. De Craecker
Artikel 1
Principieel over te gaan tot het opstarten van de procedure voor het vestigen van een
erfpacht voor een periode van 99 jaar ten voordele van de Koninklijke harmonie SintCecilia Bassevelde VZW, Dorp 82 te 9968 Bassevelde met betrekking tot het oudgemeentehuis gelegen Dorp 48/50 te 9968 Bassevelde, kadastraal gekend onder nr.
e
1086K2 der sectie B van de 3 afdeling Assenede.
Art. 2
Het canon van deze erfpacht zal jaarlijks € 1,00 bedragen.
Deze inkomsten te boeken bij de ontvangsten van het exploitatiekrediet vanaf 2017.
Art. 3
Aan deze erfpacht worden volgende voorwaarden gekoppeld:
- in de erfpachtovereenkomst op te nemen dat de Koninklijke harmonie Sint-Cecilia
Bassevelde VZW, Dorp 82 te 9968 Bassevelde de verbouwingen van het oud-gemeentehuis
zal uitvoeren
- in de erfpachtakte de activiteiten te vermelden die de erfpachter in dit gebouw mag
uitvoeren
- in de erfpachtakte te vermelden dat het organiseren van fuiven in dit gebouw verboden
is
- in de erfpachtakte te vermelden dat het onderhoud van het gebouw en herstellings- en
onderhoudswerken ten laste zijn van de erfpachter
- in de erfpachtakte te vermelden dat het gebouw niet mag gebruikt worden als
opslagruimte voor allerlei zaken.
Art. 4
Afschrift van deze beslissing over te maken aan de Koninklijke harmonie Sint-Cecilia
Bassevelde VZW, Dorp 82 te 9968 Bassevelde.

5.GOEDKEUREN VAN DE WIJZIGING MEERJARENPLAN 2014-2019 VAN DE KERKFABRIEK ST. PETRUS &
ST. MARTINUS TE ASSENEDE.
De Raad,
Wetten en
Reglementen
 Het eredienstdecreet van 07.05.2004 meerbepaald artikel 41 tot en met artikel 44 en
latere wijzigingen.
 De omzendbrief BB-2013/01 van 01.03.2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister
van Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven
BB-2007/01 van 12.01.2007 en BB-2008/06 van 18.07.2008.
VerwijzingsDocumenten
 De wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019 met bijlagen van de kerkfabriek SintPetrus & Sint-Martinus te Assenede door het centraal kerkbestuur aan de gemeente
overgemaakt op 01.09.2016.
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Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 30.08.2016 – binnengekomen
dd. 01.09.2016.

Verantwoording


Stemmen
BESLUIT

Het meerjarenplan 2014 – 2019 van de kerkfabriek Sint-Petrus & Sint-Martinus te
Assenede werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 26.09.2013.
 Aangezien het totaal van de uitgaven van één van de hoofdfuncties van de
investeringen niet volstaat voor de geplande investeringen moet dit opgetrokken
worden en dient er een wijziging van het meerjarenplan te gebeuren.
met 23 ja-stemmen
Artikel 1
De wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019 met bijlagen van de kerkfabriek SintPetrus & Sint-Martinus te Assenede wordt goedgekeurd.
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan de Provinciegouverneur, het centraal
kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Petrus & Sint-Martinus en het erkend representatief
orgaan.

6.KENNISNEMEN VAN DE WIJZIGING MEERJARENPLAN 2014-2019 VAN DE KERKFABRIEK O.L.VROUW
HEMELVAART TE BASSEVELDE..
De Raad,
Wetten en
Reglementen
 Het eredienstdecreet van 07.05.2004 meer bepaald artikel 41 tot en met artikel 44 en
latere wijzigingen.
 De omzendbrief BB-2013/01 van 01.03.2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister
van Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven
BB-2007/01 van 12.01.2007 en BB-2008/06 van 18.07.2008.
VerwijzingsDocumenten
 De wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019 met bijlage van de kerkfabriek
O.L.Vrouw Hemelvaart te Bassevelde door het centraal kerkbestuur aan de gemeente
overgemaakt op 11.08.2016.
 Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 11.08.2016 – binnengekomen
dd. 11.08.2016.
 De investeringstoelage wijzigt niet, deze wordt enkel verschoven van 2016 naar 2017,
hierdoor dient men enkel kennis te nemen van deze wijziging.
Verantwoording
 Het meerjarenplan 2014 – 2019 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart te
Bassevelde werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 26.09.2013
 De wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019 van de kerkfabriek O.L.Vrouw
Hemelvaart te Bassevelde werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 28.05.2015.
 De wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019 van de kerkfabriek O.L.Vrouw
Hemelvaart te Bassevelde werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 24.09.2015.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt kennis genomen van de wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019 met bijlage
van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart te Bassevelde zonder opmerkingen.
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan de Provinciegouverneur, het centraal
kerkbestuur, de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart en het erkend representatief orgaan.
7.GOEDKEUREN VAN DE WIJZIGING MEERJARENPLAN 2014-2019 VAN DE KERKFABRIEK H. KRUIS TE
BOEKHOUTE.
De Raad,
Wetten en
Reglementen
 Het eredienstdecreet van 07.05.2004 meer bepaald artikel 41 tot en met artikel 44 en
latere wijzigingen.
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De omzendbrief BB-2013/01 van 01.03.2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister
van Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven
BB-2007/01 van 12.01.2007 en BB-2008/06 van 18.07.2008.



De wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019 met bijlage van de kerkfabriek H.
Kruis te Boekhoute door het centraal kerkbestuur aan de gemeente overgemaakt op
11.08.2016
Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 09.08.2016 – binnengekomen
dd. 11.08.2016.
Wegens een materiële vergissing werd bij de meerjarenplanwijziging een verkeerd
cijfer opgenomen namelijk € 2.152,64 in plaats van € 2.357,85.

VerwijzingsDocumenten



Verantwoording


Stemmen
BESLUIT

Het meerjarenplan 2014 – 2019 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute werd
goedgekeurd in de gemeenteraad van 26.09.2013
 De eerste wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019 van de kerkfabriek
H. Kruis te Boekhoute werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 24.09.2015.
 Het vervangen van de verwarmingsinstallatie bedroeg € 27.357,85 in plaats van
€ 25.000,00.
In 2016 op functie 31 – gebouwen van de eredienst wordt een bijkomende
investeringstoelage voorzien van € 2.357,85.
Het ontbrekend krediet werd reeds voorzien in budgetwijziging nr. 1/2016 van de
gemeente.
met 23 ja-stemmen
Artikel 1
De wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019 met bijlage van de kerkfabriek
H. Kruis te Boekhoute wordt goedgekeurd mits de cijfers op functie 31 aan te passen.
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan de Provinciegouverneur, het centraal
kerkbestuur, de kerkfabriek H. Kruis en het erkend representatief orgaan.

8.AKTE NEMEN VAN DE BUDGETWIJZIGING 2016 VAN DE KERKFABRIEK ST. PETRUS & ST. MARTINUS TE
ASSENEDE.
De Raad,
Wetten en
Reglementen
 Het eredienstdecreet van 07.05.2004 gewijzigd bij decreet van 06.07.2012.
 De omzendbrief BB-2013/1 van 01.03.2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister
van Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van
12.01.2007 en BB-2008/06 van 18.07.2008.
VerwijzingsDocumenten
 De budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus door het
centraal kerkbestuur aan de gemeente overgemaakt op 12.09.2016.
 Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 30.08.2016 – binnengekomen
12.09.2016.
Verantwoording
 Van het budget 2016 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus werd akte genomen
in de gemeenteraad 24.09.2015.
 Er zijn wijzigingen aan het investeringsbudget. Het investeringsbudget met betrekking
tot het groot herstel van de kerk is aangepast aan de raming tot eind 2016,
verminderd met het deel dat de gemeente reeds heeft betaald.
 Het totaal van de exploitatieontvangsten en -uitgaven is gewijzigd.
 Er worden geen bijkomende toelagen gevraagd.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek St. Petrus &
St. Martinus te Assenede zonder opmerkingen.
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Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek
St. Petrus & Martinus, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur.
9.AKTE NEMEN VAN DE BUDGETWIJZIGING 2016 VAN DE KERKFABRIEK O.L.VROUW HEMELVAART TE
BASSEVELDE.
De Raad,
Wetten en
Reglementen
 Het eredienstdecreet van 07.05.2004 gewijzigd bij decreet van 06.07.2012.
 De omzendbrief BB-2013/1 van 01.03.2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister
van Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van
12.01.2007 en BB-2008/06 van 18.07.2008.
VerwijzingsDocumenten
 De budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart door het centraal
kerkbestuur aan de gemeente overgemaakt op 12.09.2016
.
 Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 30.08.2016 – binnengekomen
dd. 12.09.2016.
Verantwoording
 Van het budget 2016 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart werd akte genomen
in de gemeenteraad 24.09.2015.
 Het investeringsbudget is gewijzigd.
 Het totaal van de exploitatieontvangsten en -uitgaven is gewijzigd.
 Er worden geen bijkomende toelagen gevraagd.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek O.L.Vrouw
Hemelvaart te Bassevelde zonder opmerkingen.
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek
O.L.Vrouw Hemelvaart te Bassevelde, het erkend representatief orgaan en de
Provinciegouverneur.
10.AKTE NEMEN VAN DE BUDGETWIJZIGING 2016 VAN DE KERKFABRIEK H. KRUIS TE BOEKHOUTE.
De Raad,
Wetten en
Reglementen
 Het eredienstdecreet van 07.05.2004 gewijzigd bij decreet van 06.07.2012.
 De omzendbrief BB-2013/1 van 01.03.2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister
van Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van
12.01.2007 en BB-2008/06 van 18.07.2008.
VerwijzingsDocumenten
 De budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek H. Kruis door het centraal kerkbestuur
aan de gemeente overgemaakt op 12.09.2016.
 Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 09.08.2016 – binnengekomen
dd. 12.09.2016.
Verantwoording
 Van het budget 2016 van de kerkfabriek H. Kruis werd akte genomen in de
gemeenteraad 24.09.2015.
 De investeringsontvangsten zijn gewijzigd.
 De investeringstoelage ten bedrage van € 2.357,85 werd reeds voorzien bij de
wijziging van het investeringsbudget 2016 van de gemeente.
 Het totaal van de exploitatieontvangsten en -uitgaven is gewijzigd.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek H. Kruis te
Boekhoute zonder opmerkingen.
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Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek
H. Kruis te Boekhoute, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur.
11.AKTE NEMEN VAN DE BUDGETWIJZIGING 2016 VAN DE KERKFABRIEK H. KRUIS EN O.L.VROUW TE
OOSTEEKLO.
De Raad,
Wetten en
Reglementen
 Het eredienstdecreet van 07.05.2004 gewijzigd bij decreet van 06.07.2012.
 De omzendbrief BB-2013/1 van 01.03.2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister
van Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van
12.01.2007 en BB-2008/06 van 18.07.2008.
VerwijzingsDocumenten
 De budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L.Vrouw door het centraal
kerkbestuur aan de gemeente overgemaakt op 09.07.2016.
 Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 27.06.2016 – binnengekomen
dd. 09.07.2016.
Verantwoording
 Van het budget 2016 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw werd akte genomen in
de gemeenteraad 24.09.2015.
 De investeringsontvangsten en uitgaven zijn gewijzigd.
 Het totaal van de exploitatieontvangsten en -uitgaven is ongewijzigd.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek H. Kruis &
O.L. Vrouw te Oosteeklo zonder opmerkingen.
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek
H. Kruis & O.L. Vrouw te Oosteeklo, het erkend representatief orgaan en de
Provinciegouverneur.
12.AKTE NEMEN VAN HET BUDGET 2017 VAN DE KERKFABRIEK ST. PETRUS & ST. MARTINUS TE ASSENEDE.
De Raad,
Wetten en
Reglementen
 Het eredienstdecreet van 07.05.2004 gewijzigd bij decreet van 06.07.2012.
 De omzendbrief BB 2013/1 van 01.03.2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister
van Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van
12.01.2007 en BB-2008/06 van 18.07.2008.
VerwijzingsDocumenten
 Het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Petrus & Sint-Martinus werd door het
centraal kerkbestuur aan de gemeente overgemaakt op 12.09.2016.
 Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 30.08.2016 – binnengekomen
dd. 12.09.2016
.
Verantwoording
 De gemeentelijke bijdrage in het budget blijft binnen de grenzen van het in het
meerjarenplan opgenomen bedrag.
 De exploitatietoelage bedraagt € 24.907,06.
 De investeringstoelage voor 2017 bedraagt € 884.796,31 voor het groot herstel aan de
kerk. De kredieten werden reeds voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt akte genomen van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Petrus & SintMartinus te Assenede zonder opmerkingen.
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Art. 2
De exploitatietoelage ten bedrage van € 24.907,06 te voorzien bij het exploitatiebudget
2017.
Art. 3
Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek SintPetrus & Sint-Martinus, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur.
13.AKTE NEMEN VAN HET BUDGET 2017 VAN DE KERKFABRIEK O.L.VROUW HEMELVAART TE BASSEVELDE.
De Raad,
Wetten en
Reglementen
 Het eredienstdecreet van 07.05.2004 gewijzigd bij decreet van 06.07.2012.
 De omzendbrief BB-2013/1 van 01.03.2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister
van Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van
12.01.2007 en BB-2008/06 van 18.07.2008.
VerwijzingsDocumenten
 Het budget 2017 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart werd door het centraal
kerkbestuur aan de gemeente overgemaakt op 12.09.2016.
 Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 19.07.2016 – binnengekomen
dd. 19.07.2016.
Verantwoording
 De gemeentelijke bijdrage in het budget blijft binnen de grenzen van het in het
meerjarenplan opgenomen bedrag.
 De exploitatietoelage bedraagt € 13.053,67.
 De investeringstoelage bedraagt € 167.246,67.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt akte genomen van het budget 2017 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart te
Bassevelde zonder opmerkingen.
Art. 2
De exploitatietoelage ten bedrage van € 13.053,67 te voorzien bij het exploitatiebudget
2017.
De investeringstoelage ten bedrage van € 167.246,67 te voorzien bij het
investeringsbudget 2017.
Art. 3
Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek
O.L.Vrouw Hemelvaart, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur.
14.AKTE NEMEN VAN HET BUDGET 2017 VAN DE KERKFABRIEK H. KRUIS TE BOEKHOUTE.
De Raad,
Wetten en
Reglementen
 Het eredienstdecreet van 07.05.2004 gewijzigd bij decreet van 06.07.2012.
 De omzendbrief BB-2013/1 van 01.03.2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister
van Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van
12.01.2007 en BB-2008/06 van 18.07.2008.
VerwijzingsDocumenten
 Het budget 2017 van de kerkfabriek H. Kruis werd door het centraal kerkbestuur aan
de gemeente overgemaakt op 12.09.2016.
 Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 09.08.2016 – binnengekomen
dd. 12.09.2016.
Verantwoording
 Er wordt geen exploitatietoelage gevraagd.
 Er wordt geen investeringstoelage gevraagd.
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BESLUIT

Artikel 1
Er wordt akte genomen van het budget 2017 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute
zonder opmerkingen.
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek
H. Kruis, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur.

15.AKTE NEMEN VAN HET BUDGET 2017 VAN DE KERKFABRIEK H. KRUIS EN O.L.VROUW TE OOSTEEKLO.
De Raad,
Wetten en
Reglementen
 Het eredienstdecreet van 07.05.2004 gewijzigd bij decreet van 06.07.2012.
 De omzendbrief BB-2013/1 van 01.03.2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister
van Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van
12.01.2007 en BB-2008/06 van 18.07.2008.
VerwijzingsDocumenten
 Het budget 2017 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L.Vrouw werd door het centraal
kerkbestuur aan de gemeente overgemaakt op 12.09.2016.
 Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 30.08.2016 – binnengekomen
dd. 12.09.2016.
Verantwoording
 De gemeentelijke bijdrage in het budget blijft binnen de grenzen van het in het
meerjarenplan opgenomen bedrag.
 De exploitatietoelage bedraagt € 11.951,99.
 Er wordt geen investeringstoelage gevraagd.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt akte genomen van het budget 2017 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te
Oosteeklo zonder opmerkingen.
Art. 2
De exploitatietoelage ten bedrage van € 11.951,99 te voorzien bij het exploitatiebudget
2017.
Art. 3
Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek
H. Kruis & O.L.Vrouw, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur.
16.WIJZIGEN BESLISSING I.V.M. VASTSTELLEN GEBRUIKERSREGLEMENT BIBLIOTHEEK VANAF 01.07.2016.
De Raad,
Wetten en
Reglementen
 Het gemeentedecreet 15.07.2005 en latere wijzigingen.
 Het decreet van 06.07.2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid
VerwijzingsDocumenten
 Het gemeenteraadsbesluit dd. 26.09.2013 houdende aanpassen van het dienst- en
retributiereglement openbare bibliotheek vanaf 10.10.2013
 Advies van het beheersorgaan van de bibliotheek over de aanpassing van het
dienstreglement met ingang van 01.07.2016 gegeven op de vergadering van
06.04.2016
 Het gemeenteraadsbesluit dd. 26.05.2016 houdende stopzetten van jeugdbibliotheek
Bassevelde vanaf 01.07.2016
 E-mailbericht dd. 17.05.2016 ivm sluiting jeugdbibliotheek op de gemeenteraad +
bijlagen.
 De brief van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 07.07.2016 betreffende het
bestuurlijk toezicht op de gemeenteraadsbeslissing omtrent het retributiereglement
voor de bibliotheek.
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Het gemeenteraadsbesluit dd. 26.05.2016 houdende het vaststellen nieuw
gebruiksreglement bibliotheek vanaf 01.07.2016
Het gemeenteraadsbesluit dd. 26.05.2016 betreffende het vaststellen nieuw
retributiereglement bibliotheek vanaf 01.07.2016.

Verantwoording


Stemmen

BESLUIT

In gemeenteraadszitting dd. 26.05.2016 werden het nieuw gebruikersreglement en
het nieuwe retributiereglement van de bibliotheek vastgesteld.
 Het voorgaand gemeenteraadsbesluit dd. 26.09.2013 ‘BIBLIOTHEEK – Aanpassen
dienst- en retributiereglement openbare bibliotheek vanaf 10.10.2013’ werd
gedeeltelijk opgeheven.
 In artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 26.05.2016 ‘BIBLIOTHEEK –
Vaststellen nieuw gebruikersreglement bibliotheek vanaf 01.07.2016’ sloop een
redactionele fout: onder het artikel zou moeten gestaan hebben ‘opheffing van het
dienst- en retributiereglement’ i.p.v. alleen ‘het dienstreglement’.
 Deze redactionele fout moet worden rechtgezet.
Met 20 ja-stemmen en 3 onthoudingen
Hebben ja gestemd: Ph. De Coninck, A. Meulebroeck, S. Van Eynde, H. Staelens,
H. Baetslé, E. Roegis, D. Buysse, T. Van Eykeren, K. Van Ootegem, M. De Schepper,
M. Scheir, N. Van Zele, A. Cuelenaere, S. Buysse, F. De Weweire, D. Vercauteren,
B. Van den Bossche, M. Bobelyn, K. Buysse en Ch. Bobelijn
Hebben zich onthouden: G. Van de Veire, H. Schaght en S. De Craecker
Artikel 1
Artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 26.05.2016 ‘BIBLIOTHEEK – Vaststellen
nieuw gebruikersreglement bibliotheek vanaf 01.07.2016’ wordt opgeheven en vervangen
door ‘Het dienst- en retributiereglement zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting
van 26.09.2013 wordt opgeheven.’
Art. 2
Een afschrift van dit besluit wordt opgestuurd voor bestuurlijk toezicht naar Agentschap
Binnenlands Bestuur.

17.GOEDKEUREN VAN DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING IC TMVW OP
28.10.2016 EN GOEDKEUREN VAN DE STATUTENWIJZIGING.
De Raad,
Wetten en
Reglementen
 Het Vlaams decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
zoals gewijzigd op 18.01.2013.
 Het gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen.
VerwijzingsDocumenten
 Het aangetekend schrijven dd. 05.07.2016 van FARYS betreffende “TMVW IC –
statutenwijziging”.
 Het aangetekend schrijven dd. 08.08.2016 van FARYS betreffende “Buitengewone
Algemene Vergadering IC TMVW op 28.10.2016”
 De statuten van TMVW
 Het ontwerp van statutenwijziging dat aan de gemeente werd overgemaakt.
 De toelichting m.b.t. de statutenwijziging die aan de gemeente werd overgemaakt.
Verantwoording
 De gemeente Assenede is aangesloten bij TMVW.
Stemmen
met 23 ja-stemmen
BESLUIT
Artikel 1
Goedkeuring te verlenen aan het punt op de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering TMVW IC van 28.10.2016:
1. Statutenwijziging
Art.2
De voorgestelde statutenwijziging van de TMVW, zoals opgenomen in het desbetreffend
ontwerp wordt goedgekeurd.
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Art.3
Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger deze wijzigingen op de Buitengewone
Algemene vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren.
Art. 4
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan TMVW.

Aanvullende dagorde van de N-VA-fractie.
18. INTERPELLATIE : AANPAK INFRASTRUCTUUR T.B.V. VERKEERSVEILIGHEID TIJDENS GEDEELTELIJKE
HERAANLEG DORP BASSEVELDE.
De Raad,
De N-VA-fractie stelt vast dat in Dorp Bassevelde, tussen de Kaprijkestraat en het Menneken, de verzakte
klinkers zullen vervangen worden door asfalt, op het verkeersplateau ter hoogte van de Kaprijkestraat zullen de
klinkers opnieuw gelegd worden. Is dit niet het uitgelezen moment om alvast iets te doen aan de overdreven
snelheden die in Dorp worden gehaald en waarover verschillende mensen klagen? De hellingsgraad van het
verkeersplateau kan worden aangepast. Nu is dat ongeveer nihil, waardoor het verkeer op geen enkele manier
vertraagt. In het richtinggevend gedeelte van het mobiliteitsplan 2.0 leest N-VA : ‘Eén van de belangrijkste
eisen in een zone 30 is dat de gewenste snelheid logisch moet zijn voor de autobestuurder. Het is ondertussen
voldoende aangetoond dat een verkeersbord alleen de snelheid niet doet dalen. Infrastructurele maatregelen
zijn dus vereist zodat de gewenste snelheid normaal gezien niet kan worden overschreden. Het inrichten van
een zone 30 kan gebeuren door middel van relatief eenvoudige maatregelen die niet duur zijn of in het kader
van de algemene herinrichting van de kernen.' Zie ook het KB van 09.10.1998 tot bepaling van de vereisten
voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg, bestemd om de maximumsnelheid te
beperken tot 30 km per uur en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen. N-VA vraagt om
de werken aan het verkeersplateau te herbekijken, met als doel het terugbrengen van de snelheid naar 30km/u
via structurele ingrepen.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de verzakte klinkers niet zomaar kunnen vervangen
worden door asfalt. Er zal occasioneel gewerkt worden aan het verkeersplateau maar er is geen heraanleg
voorzien. In het KB van 09.10.1998 tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op
de openbare weg staat ook dat er maar een maximale hellingsgraad is toegelaten tot 4%. Dit is zo voorzien
voor o.a. bussen en zware voertuigen. Maar eigenlijk is dat te weinig voor auto’s om te moeten vertragen. In
het verkeersplateau zit een constructiefout. De aannemer is op zijn verantwoordelijkheid gewezen en er is een
dading afgesloten tussen de 3 partijen (gemeente, ontwerper en aannemer) waarbij elk een deel van de kosten
draagt. Aan die dading kan nu niets meer veranderd worden, anders gaat de gemeente zelf moeten opdraaien
voor de meerkosten. Er zal wel worden bekeken of de gekleurde asfalt niet in een okerkleur kan worden
gestoken.
19. INTERPELLLATIE : VERKEERSVEILIGHEID IN ONZE DORPSKERNEN.
De Raad,
N-VA Assenede en vele inwoners hebben genoeg van de snelheidsovertredingen binnen onze dorpskernen.
Daarom besloten zij een eigen actie op te starten: ‘Een hart voor graag traag’.
Tijdens de maand september stonden onze bestuursleden op plaatsen waar ‘zone 30’ soms spreekwoordelijk
‘zone 130’ lijkt, gewapend met een spandoek. Het was uitermate bedroevend te moeten vaststellen dat veel
automobilisten, motards, zelfs schoolbussen, duidelijk niet aan aangepaste snelheid reden. Ook de
voorrangsregels worden nauwelijks gerespecteerd. Het is duidelijk dat de huidige signalisatie onvoldoende is.
Wat N-VA wel verheugde was dat vele automobilisten spontaan afremden bij het zien van hun spandoek. Wat
ook opviel: bestuurders weten blijkbaar nog steeds niet dat onze dorpskernen zones 30 zijn. De aangebrachte
borden zijn dan ook minimaal en te weinig in beeld. We hebben met vele inwoners gesproken en N-VA hebben
daaruit volgende vragen samengesteld:
- Is er bereidheid van het bestuur om de woorden uit het mobiliteitsplan om te zetten in daden?
- Neem het idee van de spandoeken en slogan over en hang ze uit in de schoolomgevingen en op
cruciale plaatsen waar snelheidsovertredingen meer dan gekend zijn.
- Herbekijk de voorrangsregel aan het gevaarlijke kruispunt op de Markt te Assenede (komende van de
Diederikstraat). Nu staat daar een bord B1 waarbij men voorrang zou moeten verlenen. Helaas rijden
vele chauffeurs door zonder stoppen of kijken.
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N-VA vraagt om het bord te laten vervangen door een bord B5 ‘stop’ en een bijhorende
wegmarkering, zodat aangetoond wordt dat je verplicht moet stoppen en voorrang verlenen.
- Een aanvulling op de (minimale) verkeersborden die zone 30 aanduiden, door een duidelijke
wegmarkering als bijkomend signaal.
- Grotere borden F4a. De huidige hebben nu een minimumafmeting.
Het college van burgemeester en schepenen zal bekijken of er grotere borden kunnen geplaatst worden om de
zone 30 aan te duiden. De vraag rond het aanpassen van de voorrangsregel op de Markt – Diederikstraat is al
gesteld aan AWV, maar hun antwoord was negatief. Het college zal de vraag nogmaals stellen. Het uithangen
van spandoeken aan de scholen zal het college als suggestie aan de scholen meegeven. In alle
schoolomgevingen is een zone 30 geïnstalleerd. Daarnaast zijn er diverse acties lopende om de
weginfrastructuur aan te pakken in het kader van verkeersveiligheid o.a. in de Sasdijkstraat, Staakstraat,
Kapellestraat, Hendeken, Hoge Vorst, Kloosterstraat, kruispunt Oude Gentweg - Molenstraat, Landsdijk –
Gravenstraat… Een aantal zaken zijn uitgevoerd. Er zijn proefopstellingen geplaatst. Een aantal zaken zitten in
de pijplijn. Aan de school in Bassevelde wordt de Sint-Bernardusstraat een kwartier voor en na school
afgesloten. In Oosteeklo is met de aanleg van de parking ’t Groentjen een veilige situatie gecreëerd om de
kinderen af te zetten aan school. Op het politiecollege is gevraagd naar meer controles op het grondgebied van
Assenede, maar men kampt bij de politie met een gebrek aan personeel voor deze controles. De vraag zal
nogmaals gesteld worden, maar we moeten ons realiseren dat de capaciteit beperkt is en dat er altijd een vrije
meter zone van 12 meter moet zijn om te kunnen flitsen.
N-VA vraagt hoever de gemeente staat met het mobiliteitsplan.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er een samenkomst is gepland op 18.10.2016. Het
ontwerp moet na goedkeuring naar de gewestelijke ambtenaar en zal dan worden geagendeerd op de
gemeenteraad. De ontwerper heeft de opgelegde deadline genegeerd en verplaatst. Dit zorgt opnieuw voor
vertraging in het dossier.
20. INTERPELLATIE : ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN.
De Raad,
N-VA verwijst naar een artikel uit Het Nieuwsblad van zaterdag 24.09.2016 en de problematiek die zij
aankaartten in de vorige gemeenteraad. Toen kregen ze te horen dat ze niet moesten overdrijven en dat het
‘best meeviel’ op de begraafplaats in Assenede. Assenede kreeg op zijn rapport in de krant een score van 2/10.
Dat de test een ‘momentopname’ is, zoals de burgemeester antwoordt in de krant, weerlegt N-VA. Vorige
maand hebben zij dit nog aangekaart en ze namen foto’s. Sindsdien is er nog niets veranderd, behalve het
onkruid dat is gegroeid en zich verder heeft uitgezaaid. Feit is dat Assenede totaal achterop hinkt in het
Meetjesland. Het is duidelijk dat de meerderheid de boot heeft gemist, op het ogenblik dat bekend werd dat er
vanaf 2015 geen pesticiden meer mochten gebruikt worden. Het zijn trouwens niet enkel de begraafplaatsen.
Het ligt er allemaal ‘onkruidrijk’ bij en het groenonderhoud laat veel te wensen over. N-VA heeft de volgende
vragen : Welke aanpak zal de meerderheid hanteren om alsnog een degelijk onderhoud te voorzien? Is er
bereidheid vanuit het bestuur om hier voldoende te investeren zodat wij in de toekomst het onkruid wel
kunnen beheersen?
Het college van burgemeester en schepenen ontkent niet dat er problemen zijn geweest met het
groenonderhoud. Nog voor het verschijnen van dit artikel in de krant zijn er al een aantal maatregelen
genomen. De groendienst zal niet meer individueel werken maar in groep zodat er efficiënter met materiaal en
voertuigen kan omgesprongen worden en er meer sturing door de leidinggevenden mogelijk is. Het bestuur
neemt maatregelen om het onderhoud op de kerkhoven te vergemakkelijken. Er zal in 2016 nog geïnvesteerd
worden in beklinkeren van de paden op het kerkhof in Boekhoute. Vanaf 2017 zullen ook andere
begraafplaatsen aan bod komen voor het verharden van de paden. Er zijn problemen met het heetwatertoestel
dat minder capaciteit heeft dan verwacht.
N-VA vindt deze investeringen in verharding van paden en de nieuwe aanpak van de organisatie binnen de
groendienst positief. Maar we zullen wellicht meer moeten investeren. N-VA doet de suggestie om niet zelf het
warm water uit te vinden, maar bij andere gemeenten te informeren wat wel lukt.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de bevoegde schepen reeds een aantal
begraafplaatsen in andere gemeenten heeft bezocht. Hij stelt vast dat die meestal onderhoudsvriendelijker zijn
aangelegd. Vaak is er een probleem dat er te weinig ruimte is tussen de zerken zodat het moeilijk is deze
stroken te bewerken zonder risico op beschadiging van de zerken.
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N-VA heeft weet van een PDPO-subsidiedossier ingediend door regionaal landschap Schelde-Durme bij de
provincie Oost-Vlaanderen waarbij verschillende gemeenten willen samenwerken op het vlak van
groenonderhoud. N-VA vernam op een vergadering van regionaal landschap Schelde-Durme dat ook regionaal
landschap Meetjesland een dossier heeft ingediend. Het is wellicht de moeite waard om eens te informeren of
ook de gemeente Assenede zijn wagonnetje hier kan aanhangen.
Het college van burgemeester en schepenen vindt dit een goede suggestie en zal contact opnemen met
regionaal landschap Meetjesland.
TOEGEVOEGD PUNT BIJ HET BEGIN VAN DE ZITTING.
21. WIJZIGEN BESLUIT GEMEENTERAAD DD. 25.08.2016 BETREFFENDE "GOEDKEUREN VAN DE AGENDA VAN DE
ALGEMENE VERGADERINGEN IN BUITENGEWONE ZITTING VAN IMEWO EN EANDIS ASSETS OP 03.10.2016".
De Raad,
Wetten en
Reglementen
 Het Vlaams decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
zoals gewijzigd op 18.01.2013.
 Het gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen.
VerwijzingsDocumenten
 Het aangetekend schrijven dd. 30.06.2016 van EANDIS betreffende “EANDIS Assets –
Algemene Vergadering in buitengewone zitting van 03.10.2016”.
 Het aangetekend schrijven dd. 30.06.2016 van Imewo betreffende “Imewo –
Algemene vergadering in buitengewone zitting van 03.10.2016”.
 Het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente werd overgemaakt.
 Het gemeenteraadsbesluit dd. betreffende “Goedkeuren van de agenda van de
algemene vergaderingen in buitengewone zitting van Imewo en EANDIS Assets op
03.10.2016 “.
Verantwoording
 De gemeente Assenede is voor de activiteit distributienetbeheerder elektriciteit en/of
gas als deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Imewo betrokken bij de
fusieoperatie in ‘EANDIS Assets’ waartoe de algemene vergaderingen van Gaselwest,
IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas in december 2015 hebben beslist.
 Op korte termijn dienen zich binnen het distributienetbeheer nieuwe en omvangrijke
investeringen aan, zoals de ombouw van laag- naar hoogcalorisch gas, Slimme Meters,
e.d.
 Omdat de pogingen om via de gemeenten bijkomend eigen vermogen aan te trekken
ver onder de verwachtingen bleven, werd EANDIS genoodzaakt om te zoeken naar
een nieuwe private partner die bereid is om voor lange termijn te participeren binnen
EANDIS Assets.
 Na screening medio 2015 van de markt naar mogelijke valabele kandidaat-private
partners en een selectieprocedure, waarbij 23 partijen een reële interesse betoonden
en vijf ervan op 5 februari 2016 een concreet niet-bindend bod uitbrachten, werd de
vennootschap ‘State Grid Europe Limited’ (SGEL) door de raad van bestuur als beste
kandidaat weerhouden.
 Deze nieuwe aandeelhouder verwerft door zijn definitief bod van € 830.000.000 een
kapitaalparticipatie van 14% binnen EANDIS Assets ten bedrage van
€ 211.600.000,00. Ten opzichte van de huidige netto-actiefwaarde van
€ 484.413.396,90 wordt aldus een meerwaarde geboden van € 345.586.603,09 of
de
71,3%. Van deze meerwaarde behoort 86% aan de gemeenten. Vanaf het 9 jaar
neemt het aandeel van de private partner toe met 1% per jaar dat hij verder
deelneemt.
 SGEL verwerft € 211.600.000,00 in het kapitaal vertegenwoordigd door 17.444.458
aandelen B1 en ontvangt een aandeel in de winst dat overeenstemt met zijn
kapitaalbezit binnen EANDIS Assets.
 Dit gaat gepaard met een aantal statutenwijzigingen, zoals toegelicht in de
toelichtende nota, die onder meer volgende thema’s omvatten:
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- afspraken omtrent het respecteren van de ‘ontvlechtingsregels’, het mogelijk
aandeelhouderschap via een ‘groepsvennootschap’ en inzake ‘bijzondere governance
rechten’;
- introductie van nieuwe aandelencategorieën B1 en B2;
- modaliteiten en procedure m.b.t. de overdracht van de aandelen;
- nadere regeling inzake het doorvoeren van kapitaalverhogingen;
- omschrijving van de geldelijke inbreng van de private partner (deels ‘kapitaal’ ten
bedrage van € 211.600.000,00 en deels ‘uitgiftepremie’ ten bedrage van
€ 618.400.000,00, waarvan € 345.600.00,00 als ‘commerciële premie’);
- samenstelling en werking van de raad van bestuur (o.a. 3 bijkomende bestuurders
voor de private partner en bescherming van de minderheidsrechten inzake
‘bijzondere bestuursbeslissingen’);
- de beperking van de stemrechten van de private partner en de
financieringsverenigingen in de algemene vergadering (plafond 20% min één stem);
- verdagingsrecht van de private partner in de algemene vergadering (voor ‘bijzondere
beleidsbeslissingen’);
- geherformuleerde winstverdeling (basismodaliteiten onveranderd) rekening
houdend met de nieuwe deelnemerscategorieën;
- afspraken bij het beëindigen van de samenwerking inzake het aandeel in de
‘commerciële premie’.
De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene
vergaderingen.
Artikel 29 van het gemeentedecreet stelt dat het niet toegestaan is een onderwerp in
behandeling te nemen dat niet op de dagorde voorkomt, tenzij de behandeling van dit
punt spoedeisend is en bovendien 2/3 van de aanwezige leden tot dadelijke
behandeling hebben besloten.
De CD&V vraagt dd. 27.09.2016 om de toetreding van de vennootschap ‘State Grid
Europe Limited’ in EANDIS Assets opnieuw op de agenda van de gemeenteraad te
plaatsen. De N-VA-fractie laat dd. 27.09.2016 weten hiermee akkoord te zijn.
Gezien de recente ontwikkelingen in het dossier (o.a. een mogelijke brief van de
staatsveiligheid aan bepaalde ministers), de onbeantwoorde vragen op de
gemeenteraad van 25.08.2016 en de algemene vergadering van EANDIS Assets die al
doorgaat op 03.10.2016, is de spoedeisende behandeling van dit punt aangewezen.

Tussenkomsten




De voorzitter vraagt aan de CD&V-fractie om in de toekomst een toegelicht voorstel
van beslissing bij te voegen als er gevraagd wordt om een spoedeisend punt op de
agenda te zetten.
De CD&V-fractie stelt vast dat er zich sinds de vorige gemeenteraad steeds nieuwe
ontwikkelingen voordoen in dit dossier. De stad Antwerpen is blijkbaar niet akkoord
om dezelfde tarieven toe te passen en men denkt eraan te fusioneren met andere
intercommunales. Dit kan een reden zijn voor een exit indien het Chinese bedrijf State
Grid zou ingetreden zijn. Dit bewijst dat zij wel degelijk substantiële invloed hebben.
CD&V stelt ook vast dat wat rapportering betreft, State Grid meer informatie krijgt
dan andere aandeelhouders, zoals bv. de gemeente Assenede.
CD&V vraagt dat de vertegenwoordiger van de gemeente op de vergadering vraagt
dat alle aandeelhouders dezelfde informatie krijgen. Dan is er nog de brief van
Staatsveiligheid. Door sommige politici wordt deze weggelachen, maar CD&V hecht er
wel veel belang aan. Er is sprake van een ernstig veiligheidsrisico indien State Grid zou
toetreden. Er wordt verwezen naar Australië waar een Chinese investeerder is
geweigerd die 1,3% van het landoppervlakte en 2,5% van de landbouwgrond wou
kopen. Dit is geweigerd omdat dit in strijd was met het nationale belang. China wil
vrije toegang krijgen tot de Europese markt, maar omgekeerd kan Europa niet
investeren in de Chinese energiemarkt. In de stad Antwerpen heeft men zijn akkoord
gegeven, maar met een opschortende voorwaarde dat er geen uniforme tarieven
komen. De VREG liet al weten dat ze daar onmogelijk mee kunnen akkoord gaan.
Daarnaast blijkt dat er een Waalse gemeente is die niet wil uitstappen. Dit zijn heel
wat elementen waardoor de CD&V-fractie zijn standpunt genomen op de vorige
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Stemmen

BESLUIT

gemeenteraad in dit dossier wenst te herzien. Zij zijn nu eerder tegen de intrede van
State Grid in EANDIS Assets.
 Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat ook zij hun standpunt
hebben aangepast omdat er een te grote breuklijn is binnen de verschillende partijen.
 SamenPlus wenst echter niet zo ver te gaan door tegen te stemmen, maar wil dat de
vertegenwoordiger zich onthoudt tijdens de stemming over dit punt op de algemene
vergadering van EANDIS Assets. Bovendien wil men dat de vertegenwoordiger vraagt
de beslissing uit te stellen en dat er eerst een grondig onderzoek naar deze private
partner en deze opgezette constructie voor kapitaalinbreng wordt gevoerd.
 Indien de vraag om uitstel wordt toegevoegd aan het besluit is de CD&V-fractie bereid
het voorstel van SamenPlus te steunen.
 Ook de N-VA-fractie is bereid het voorstel van SamenPlus te steunen.
Mits toevoeging van “ De vertegenwoordiger van de gemeente zal bovendien vragen om
de beslissing uit te stellen en eerst een grondig onderzoek te doen naar deze opgezette
constructie voor kapitaalinbreng en naar deze private partner” aan artikel 2 van het
ontwerpbesluit dat ter stemming voor ligt.
Met 23 ja-stemmen
Artikel 1
Artikel 3 en 4 van het gemeenteraadsbesluit dd. 25.08.2016 betreffende het goedkeuren
van de agenda van de algemene vergaderingen in buitengewone zitting van Imewo en
EANDIS Assets op 03.10.2016 wordt opgeheven.
Art.2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergaderingen in buitengewone zitting van Imewo en EANDIS Assets op 3 oktober 2016 zal
zich onthouden bij de beslissing over de voorgestelde toetreding van de venootschap
‘State grid Europe Limited’ als ‘B1 deelnemer’ tot de opdrachthoudende vereniging
EANDIS Assets.
De vertegenwoordiger van de gemeente zal bovendien vragen om de beslissing uit te
stellen en eerst een grondig onderzoek te doen naar deze opgezette constructie voor
kapitaalinbreng en naar deze private partner.
Art. 3
De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene
vergaderingen in buitengewone zitting van Imewo en EANDIS Assets op 3 oktober 2016, op
te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad
van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing en inzake
artikelen 1 en 2 van het gemeenteraadsbesluit dd. 25.08.2016 betreffende “Goedkeuren
van de agenda van de algemene vergaderingen in buitengewone zitting van Imewo en
EANDIS Assets op 03.10.2016”.
Art. 4
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Eandis Assets, ter attentie van het
secretariaat, uitsluitend op het mailadres (pdf) intercommunales@eandis.be .

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten

F. WILLEMS
Gemeentesecretaris,

Ph. DE CONINCK
Burgemeester-voorzitter,
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